
Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 

Onsdag den 22. juni 2016 kl. 19.00  
 
 
Tilstede: Christel, Hristina (ordstyrer), Irina, Jean, Nasrat, Rasmus, Susanne,  

Fra adm.: Jette, Marianne (referent) 

 

Besøg hos Jyderup Højskole, Café Habibi og Skarridsø camping.  

Christian og Majbritt fortalte og viste rundt.  

 

Jyderup Højskole har taget initiativ til Café Habibi, og har i sommeren 2016 forpagtet Skarridsø 

Camping. De har højskoleforløb med blandede hold, café med forskellige aktiviteter bla lektiecafé, 

samt det der kaldes praktikpladser -som ikke er praktik men er forløb efter Lov om Aktiv 

Beskæftigelse- på campingpladsen og i caféen.  

 

Projekterne har udviklet sig hurtigt, der er en positiv tilgang til at ting kan lade sig gøre, og 

lokalområdet har bakket op.  

Der gøres nu erfaringer med hvordan flygtningene lige skulle lære stedet at kende, og i høj grad ønsker 

at bruge de kompetencer de har. Der er positive erfaringer med integration via højskoleophold; og via 

forløb i lokalområdet – det bliver spændende at se hvor dan det videre udvikler sig. 

 

Velkommen til Nasrat Malikzada, og præsentation af rådets øvrige medlemmer. 

Nasrat er nyt medlem i Integrationsrådet, fra ungdomsuddannelserne. Nasrat læser HTX og er aktiv i 

Team Succes.  

 

Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt, rækkefølgen på opr. punkt 5 og 6 byttes om.      

 

Orientering fra formanden og sekretariatet             

 

Pr. 20.06.2016: Udlændingestyrelsen nedjusterer nu forventningerne til, hvor mange flygtninge, der 

skal boligplaceres i år fra 17.000 til mellem 9.500 og 13.500 (på landsplan) 

 

Der er kommet nye væsentlige ændringer i integrationsloven. Rådet ønsker på sit næste møde et 

uddybende oplæg om lovændringer, konsekvenser her i kommunen, samt om nye beskæftigelsestiltag i 

Holbæk Kommune.  

 

 

Orientering fra arbejdsgruppen omkring projekt/konference 2017, med arbejdstitlen 

Kulturmødet på arbejdspladsen. 
 

Arbejdsgruppen fremlagde forslag til arrangement, og rådet besluttede at: 
 Emnet for arrangementet er ”Kulturmødet på arbejdspladsen – Dialog er vejen frem” 

 Arrangementet gennemføres i februar-april 2017 – dette for at time det bedst muligt med andre 

arrangementer om flygtninge og arbejdsmarked. 

 Formen er oplæg ved en vidensperson om kulturmøder, ved en arbejdsgiver og ved en flygtning med 

egne erfaringer; samt debat / workshops. 

 Målgruppen er flygtninge/indvandrere i Holbæk kommune, lokale virksomhedsledere og 

medarbejdere, fagfolk. 

 Samarbejdspartnere kan fx være erhvervsforum og fagforeninger. 

Arbejdsgruppen modtager gerne forslag til inspirerende oplægsholdere. 

Arbejdsgruppen består af: Hristina, Irena, Susanne, Christel og Rasmus. 



Orientering fra møde for Råd og Nævn den 26.5.  

 

Susanne, Christel og Ann-Cherie deltog fra Integrationsrådet. Et af resultaterne af mødet er, at der 

fremover vil blive holdt et årligt seminar for råd og nævn. Deltagerne fra integrationsrådet bakkede op 

om dette, bl.a. for at medlemmer af de forskellige råd og nævn kan øge kendskabet til hinanden og til 

de forskellige arbejdsformer i råd og nævn. 

 

Opfølgning på øvrige aktiviteter 
 

 Integrationsrådets arrangement den 20.09.16 ”Fakta og Følelser”:       

Christel indkalder arbejdsgruppen snarest. 

 

 Rådets møde i august skal bruges til grundig gennemgang af ny lovgivning mv. 

 

 Rådet besluttede derfor, at udskyde debat med SSP fra august til et senere møde.  

 

 Rådets møde den 14.09.16 bliver holdt i Tyrkisk-Islamisk kulturforening.  

 

Månedlig status 

 

Det politiske udvalg ”Uddannelse og job” får hver måned en status på flygtningeområdet, som 

administrationen udarbejder. Status er for Holbæk Kommune og har fokus på tre områder: midlertidig 

boligplacering af nyankomne, beskæftigelsesindsats, samt indsatsen i samarbejde med frivillige. 

 

De månedlige statusser kan hentes på Holbæk Kommunes hjemmeside, via fanerne: 

Politik – byråd og udvalg – dagsordener og referater.   

 

Eventuelt 

 

Rasmus har talt med en ung flygtning, om at der mangler steder de kan mødes med andre, uden det 

kræver man køber ting på café-pris niveau.   

Dfunk Holbæk mangler også lokaler. 

Rådet besluttede, at drøfte dette nærmere på næste rådsmøde i august.  

 

Jean anbefaler projektet ”Byg Bro Flygtning hjælper flygtning”, både deres erfaringer som projekt og 

deres fortællinger, fx som oplægsholdere.  

 

Vedr. rådets dagsordener ændres punktet ”Nyt fra Formand og Sekretariat” til ”Siden sidst” fra alle. 

 

 

 
 


